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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ١٠-٠٦-٢٠١١                               ايمل خان فيضی  
  

             

  با حذف طالبان از لست سياه سازمان مللمسکو مخالفت 
  چند نظر پيرامون دومين کنفرانس بن

  )قسمت دوم(
 

ف زمينه سازی برای اشتراک مخالفين مسلح دولت افغانستان در کنفرانس دوم بن درحاليکه قدرت های غربی مصرو
اند، روسيه، چين و هند با حذف نام بعضی از طالبان و يا جدا ساختن آنها از لست تحريم های سازمان ملل، مخالفت 

  .نموده اند
های اين سازمان ميگويد که برخی از پيترويتيگ، نماينده دائمی المان در سازمان ملل و رئيس کميتۀ مسؤول تحريم 

 سازمان ملل ١)١٢٦٧قطعنامۀ ( روی طرح آوردن تغييرات در لست سياه خاصتًا روسيه،، اعضای کميتۀ مذکور
  .مخالفت دارند

مخالفين دولت افغانستان، با در پيوند با تالش های سياسی کشورهای غربی برای آماده ساختن شرايط برای مذاکرۀ 
 نفری ٤٥٠يرًا طرح ای را روی دست گرفته است که به اساس آن نام های طالبان از لست سياه سازمان ملل اخ

 –طالبان (از هم جدا کردن اين دو "به گفتۀ ويتيگ، . سازمان ملل که در آن اعضای القاعده نيزشامل اند، جدا ميگردد
  ٢."هداهميت تالش های سياسی جاری در افغانستان را نشان ميد) سازمان القاعده

 نام مربوط به گروه طالبان را ١٤٠ -١٣٨ تن از جملۀ ٥٠حکومت افغانستان اخيرًا پيشنهاد حذف نام های نزديک به 
  .از سازمان ملل نموده است

با برخی از اعضای کميتۀ " مذاکرات شديد"نمايندۀ دائمی المان در سازمان ملل ميگويد که اکنون، کشورش مصروف 
  .ميباشد) ١٢٦٧قطعنامۀ (روی يک سلسله تغييرات در لست سياه ) روسيه، چين، هند(تحريم های سازمان ملل 

 طبق گزارش های خبری، تابحال، روسيه .مثبت تمام اعضای کميته الزم ميباشد اين پالن، رای برای تصويباکنون، 
سکو را در زمينه تغيير  در راه تصويب اين پالن بوده است و اگر مقامات افغان بتوانند تا موقف مبزرگترين مانع

 همی سازمان ملل بايد تا تاريخ هفد اعضای کميتۀ تحريم ها. روسيه را تعقيب خواهند کردمسيردهند، هند و چين هم 
 .ماِه روان روی موضوع ياد شده به توافق برسند

  
اکره کشاندن ی به مذدر چند جهت مختلف براتالش های دول غربی، بخصوص دولت المان و اياالت متحدۀ امريکا 

در . د شده است در افغانستان و پاکستان وارد يک فصل جديطالبان، بيانگر اين امر است که سناريوی جنگ امريکا
نگتن سعی دارد تا سياست های پوشيدۀ خود را که در چوکات يک ستراتيژی بزرگ و درازمدت اين فصل جديد، واش

، به آنها در کنفرانس ) در افغانستان امريکائی نظامییهاايگاه پد بشمول ايجا(برای افغانستان و منطقه در نظردارد 
  .دوم ُبـن مشروعيت دهد

 هار داشته اند که رهبری کنفرانسباآنکه راجع به دومين کنفرانس ُبن، وزارت خارجۀ المان و حکومت افغانستان اظ
، درقسمت ٢٠١٤سال عد از ب،  ده سال آيندهستراتيژی آندر  دوم ُبن به عهدۀ حکومت افغانستان خواهد بود و

سوی کابل پيشنهاد  ، از٢٠٢٤ افغانستان تا سال  بهی روابط افغانستان با جهان و تضمين کمک های جهانچگونگی
  .نيم کاسه ميبينند)  ُبن دومکنفرانس( زير اين کاسۀ غرب ها برخی خواهد شد،

  
  چند نظر پيرامون دومين کنفرانس بن

واكغالم   تماس با نگارنده، ضمن تأئيد اين موضوع  در کابل، درقيقاتی و مشورتی افغانتح ، رئيس مرکزجيالني 
 دوم که قدرت های غربی تالش دارند تا طالبان را به دومين کنفرانس بـُن بکشانند، ميگويد که يکی از اهداف کنفرانس

  ".به يک شکل، روانه کردن افغانستان به جهت يک نظام فدرالی است "ُبن،

                                            
نهاد های مربوط به سازمان القاعده، اسامه بن الدن و ، شورای امنيت سازمان ملل، تحريم های را برافراد و ١٩٩٩ اکتوبر ١٥بتاريخ : ١٢٦٧ قطعنامۀ  ١ 

  .طالبان وضع کرد
٢ http://news.yahoo.com/s/ap/٢٠١١٠٦٠٧/ap_on_re_as/as_afghanistan 
http://www.guardian.co.uk/world/٢٠١١/jun/٠٧/russia-united-nations-taliban-talks 
 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

هرگز بر تمام نقاط ) حکومت مرکزی(در افغانستان مرکز"، برخی ها در غرب به اين فکر اند که واكبه گفتۀ 
 بميان آيد که درآن به واليات اختيارات بيشتر داده ِ کشور حاکميت نداشته است، پس بهتر است تا چنين يک سيستم

  ٣".سوی تجزيۀ افغانستان استدر حقيقت يک گام ب اين کار. شود و حکومت های محلی ايجاد و قدرتمند گردند
ارتباط به کنفرانس دوم بن، روی برگزاری يک کنفرانس بين االفغانی و مذاکرات مستقيم   دردکتور روستار تره کی،

طرح قضيه افغانستان در يک مجمع معجون مرکب " :امريکا با مخالفين مسلح تأکيد ميکند و به اين نظر است که 
صلح با .  دست آوردی برای صلح نخواهد داشتع وسيع گروه ها و دولت ها هيچگونهمملو از تضاد ها و تقابل مناف
، زمينه فقط با ارضای خواست مشروع مقاومت. و با مقاومت مسلح امکان پذير استمذاکره مستقيم امريکا و نات

يک ان به تصويب نتيجه مذاکره را ميتو .ط کشور های همسايه از ميان ميروداستعمال آنها منحيث افزار جنگی توس
در صورتيکه تدوير کانفرانس بن دوم در لوح  .انفرانس بين المللی مانند بن دوم، نه ککانفرانس بين االفغانی رسانيد

ره صلح با مقاومت بدست آمده ، قبآل بايد نتايج  کانکرت از مذاکباشد و از تدوير آن ناگزير باشيممحفوظ نوشته شده 
   ٤".باشد

کنفرانس دوم بن محض يک تکرار کنفرانس اول شاعر و نويسندۀ معروف، عبدالباری جهانی به اين باور است که 
جهانی درحاليکه برضرورت يک اپوزيسيون مؤثرتأکيد دارد،  .خواهد بود و اين بار با رنگ ها و شعارهای تازه

يگيرد و اين تراژيدی تا سالها ادامه خواهد صورت م  که درافغانستان همه چيز بروفق ميل نيروهی اشغالگرميگويد
  ٥.داشت

 تدوير يک لويه جرگه را حل بحران افغانستان ميداند و در ارتباط به برگزاری کنفرانس دوم بن استاد اسحق نگارگر
باز کنفرانس با همان جنايتکاران جنگی باشد، پس هيچ اميدی  اگر. سالی که نکوست از بهارش پيداست: "ميگويد
 آقای نگارگر به اين نظر است که بايد از تدوير يک لويه جرگه دعوت بعمل ".يندۀ بهتر افغانستان ديده نميشودبرای آ

  ٦...تمام مجرمين جنگی مجازات گردندآيد و مصالحۀ ملی تنها زمانی صورت خواهد گرفت که 
  

ن، به راه انداخته اری کنفرانس دوم ب بحِث را در رابطه به برگزقبل، چندی  در کابلتحقيقاتی و مشورتی افغانمرکز 
دادن نظام در  يکی از اهداف قدرت های غربی را در عقب دومين کنفرانس بن، تغييربحثاک کننده گان اشتر. بود

  .افغانستان، عنوان کردند
 که  که موضوع کنفرانس دوم بن بايد در لويه جرگۀ آيندهاشتراک کننده گان بحث، گفت ازيکتن ، عبدالحميد مبارز

  .تدوير آن از سوی رئيس جمهور پيشنهاد شده است، مطرح گردد
روزنامۀ ويسا، چاپ کابل، بنقل از مبارز نوشته است که کنفرانس دوم بن و در مجموع، هدف غرب از آوردن نظام 

  ٧". که اين يک کارناممکن استتجزيه کردن افغانستان است"لی، افدر
 حل  ای که در طرح دومين کنفرانس بن، موضوعاظهار داشت ،نامۀ ويسازبير شفيقی، روزنامه نگار و مسؤول روز

ی مساعد ساختن زمينه برای ادامۀ بحران و در اصل تالش برا"مشکالت نظام و ادارۀ  افغانستان مطرح نيست، بلکه 
  ."موجوديت عساکر خارجی است

اگر کنفرانس دوم بن درارتباط گفت که ، کارشناس مسائل حقوقی، عبدالستار سعادتيک اشتراک کنندۀ ديگرای بحث، 
ولی اگرسخن از تغيير در نظام و اداره باشد و "به کمک ها و نوآوريها در پروسۀ بازسازی باشد، يک گام مثبت است 

  ."يا مصالحه با مخالفين، پس آن بايد توسط خود افغانها درافغانستان تعقيب شود
تند که برای بيرون رفت از بحران کنونی در افغانستان، بهبود روابط اشتراک کننده گان بحث روی اين نکته تأکيد داش

  .با همسايگان و همکاری های منطقه ای ضروری ميباشد
  

 مذاکره با مخالفين مسلح، شريک ساختن آنها در پروسۀ اظهارات فوق، ميتوان چنين نتيجه گرفت کهباتوجه به 
 تعيين يک چوکات سياسی برای ده سال آيندۀ افغانستان در آن،سياسی، برگزاری کنفرانس دوم بن در اخير امسال و 

از اهداف ستراتيژيک امريکا در بخشِ  ... يگاه های نظامی درازمدت عساکرامريکائی، ايجاد پاخروج محدود
نگـتن در منطقه  واش اين و ديگر اهداف و يا نشدنعملی شدنچگونگی البته، . افغانستان و منطقه را تشکيل ميدهد

 بازهم  افغانستان، مانند گذشته،.دخيل در موضوع افغانستان ميگردد و تالش های قدرت های منطقه ای وط به نفوذمن
لويه جرگۀ   نهت هيچ نوع کنفرانس بين المللی،ناخواسته به يک بازی بزرگ سياسی کشانيده شده است که در کوتاه مد

                                            
واك تماس نگارنده با غالم  ٣   جيالني 
   تماس نگارنده با دکتور روستارتره کی ٤
   تماس نگارنده با عبدالباری جهانی ٥
  اد اسحق نگارگرتماس با است  ٦

٧ http://www.dailyweesa.com/?p=١١٧٨ 

 

 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ه ميتواند، زيرا در اوضاع و شرايط سياسی کنونی هيچ کدام نجات داد آنرا کنفرانس بين االفغانیکدام  نه  وعنعنوی
خود نخواهند داشت و تحت نفوذ قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای کاردر را " اتوريتۀ الزم حقوقی"ازاينها 

   .خواهند بود
 پايان

 
 

 
  


